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Suomalainen väestö ikääntyy

Vuosi 2021Vuosi 1996

Ikärakenteen muutos Suomessa 25 vuoden aikana



Suomalaisten 
kuolemansyyt 
2018



Ikäihmisten 
hoivapalvelut

• Aiemmin kunnalliset vanhainkodit ja 
terveyskeskusten pitkäaikaisvuodeosastot

• Nykyään jos asiakas tarvitsee 
pitkäaikaishoitoa, säännöllinen kotihoito on 
ensisijaista

• Toissijaisesti pitkäaikaishoitoa tarjotaan 
palvelukodeissa tai tehostetussa 
palveluasumisessa

• Lain mukaan hoivakodissa asuvalle on 
tarjottava riittävät terveydenhuoltopalvelut



Ensihoitojärjestelmä



HEMS tukikohdat
Suomessa

• Kuusi tukikohtaa:

• 5 lääkäriyksikköä

• Rovaniemellä ensihoitotasoinen yksikkö
• Ympyröiden sisällä 95% yksiköiden tehtävistä

Kuva:  Pappinen, J., Olkinuora, A., & Laukkanen-Nevala, P. (2019). Defining a mission- based 
method to determine a HEMS unit’s actual service area. Scandinavian Journal of Trauma, 
Resuscitation and Emergency Medicine 2019 27:1, 27(1), 1–6. 



Yle uutiset 7.12.2021



Sydämenpysähdyksestä 
selviytyminen

• Euroopassa noin 8 % 
• Suomessa, jos elvytys 

aloitetaan sairaalan 
ulkopuolella, noin 14-20 % 
potilaista selviää. 

• Parhaassa tilanteessa 
(aikuinen potilas, nähty 
sydänpysähdys, 
defibrilloitava rytmi) jopa 
27-46 % potilaista selviytyy. 

Selviytymistä puoltavia tekijöitä Huonoon selviytymiseen viittaa

Sydän käynnistyy kohteessa Sydän ei käynnisty

Nähty tai kuultu sairaskohtaus Löydetty elottomana

Laadukas maallikkoelvytys Ei maallikkoelvytystä

Defibrilloitava rytmi Ei sähköistä toimintaa sydämessä (asystole)

Aikainen defibrillaatio Ei defibrilloitavaa rytmiä kohteessa, ei iskuja

Ensihoito nopeasti kohteessa Ensihoidolla kestää kauan saapua

Sydämenpysähdys kodin ulkopuolella Sydämenpysähdys kotona/asuinyksikössä

Ei perussairauksia Vaikeat/monet perussairaudet

Nuorempi aikuinen Korkea ikä



Iäkkäiden ja hoivakotipotilaiden selviytyminen 
sydämenpysähdyksestä
• Systemaattisessa katsauksessa todettiin yli 70-vuotiaiden sydämenpysähdyspotilaiden 

selviytymisen olevan 4,1% (van de Glind et al. 2013)
• Ikääntyneissäkin moni selviytyjä selviää ilman vakavaa aivovammaa itsenäiseen elämään

• Kansainvälisisissä tutkimuksissa hoivakotielvytyksissä 2-3 % selviytyy

• Muistisairaat potilaat selviytyvät erityisen huonosti
• Huonon toimintakyvyn omaavilla vähemmän resursseja toipua vaikeasta sairaudesta



Tehohoito
• Tehtävänä on valvoa, tukea ja tarvittaessa 

korvata vakavasti sairastuneen potilaan 
pettäviä elintoimintoja ja hoitaa häiriöiden 
taustalla olevia syitä

• Tehohoitoa tarvitaan, kun potilaalla on 
hengissä pysymistä vaarantava 
elintoimintahäiriö tai sellaisen uhka, mutta 
hänellä arvioidaan olevan mahdollisuudet 
hyvään toipumiseen 

• Päämääränä on tilapäiseksi arvioidun 
hengenvaaran torjunta ja vakavasta 
sairaudesta tai vammasta toipuminen



Kenelle tehohoitoa 
tarjotaan?

• Periaatteena on, että jokaisella on yhtäläinen oikeus 
tehohoidon tarpeen arviointiin

• Edellytyksenä on, että hoito on potilaan tahdon 
mukaista ja potilaan arvioidaan hyötyvän hoidosta

• Tilanteen vaikeus ja hyötyminen tehohoidosta 
arvioidaan yksilöllisesti:
• Äkillisen sairauden vaikeus tai monielinvaurion 

laajuus
• Äkillisen sairauden laatu
• Tausta mm. korkea ikä, vaikeat 

pitkäaikaissairaudet, aiempi heikentynyt 
toimintakyky ja hauraus

• Huono vaste edeltävään hoitoon



Elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma
• Pitkälle edennyttä ja kuolemaan johtavaa tai henkeä 

uhkaavaa sairautta sairastavalle potilaalle tulee laatia 
yhdessä hänen kanssaan tai tarvittaessa hänen läheistensä 
kanssa hoitosuunnitelma:
• Sovitut hoitomenetelmät ja niiden tavoitteet
• Hoitolinjaukset
• Hoidon rajaukset
• Potilaan hoitotahto
• Potilaan hoidosta vastaavasta tahosta sopiminen

• Hoitosuunnitelman tulisi olla aina jokaisen potilaan hoitoon 
osallistuvan ammattilaisen käytettävissä, myös äkillisissä 
tilanteissa



Milloin 
palliatiivinen 
hoitolinja?

• Hoitava lääkäri ei yllättyisi, jos potilas kuolisi seuraavien 
6–12 kuukauden aikana

• Kroonisesti sairaalla potilaalla on ollut jatkuvaa 
suorituskyvyn heikkenemistä, progressiivista painon 
laskua tai kaksi tai useampia suunnittelemattomia 
sairaalahoitojaksoja vuoden aikana, eikä yleistilan 
heikkenemistä ja toimintakykyä enää saada 
hoitotoimilla palautetuksi.

• Esim. sydänsairaus; hengenahdistus tai rintakipu kevyissä 
päivittäistoiminnoissa, jatkuva oireilu optimaalisesta hoidosta 
huolimatta, sydänperäinen kakeksia

• vaikean vaiheen dementia; kykenemättömyys tunnistaa 
läheisiään tai kommunikoida mielekkäästi, kykenemättömyys 
liikkua itsenäisesti tai suoriutua mistään päivittäisistä 
toiminnoista, virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyttömyys



Ensihoitotehtävät
hoivakoteihin ja 
hoitolaitoksiin sekä
hoidonrajaukset
ensihoitolääkärin
työssä



Väitöskirjan osatyöt

1. Havainnoi sydämenpysähdyspotilaat hoivakodeissa ja hoitolaitoksissa Pirkanmaalla 
1.6.2013–31.5.2014

2. Valtakunnallinen kyselytutkimus kaikille HEMS-ensihoitolääkäreille keväällä 2017 
3. Havainnoi HEMS ensihoitolääkäreiden tehtäviä, joihin liittyi hoidonrajaus
4. Analysoi konsultaatiopuhelut potilaista, joilla oli hoidonrajaus tai joille ensihoitolääkäri 

teki uuden hoidonrajauksen 
• Tutkimusaineistot (III ja IV) kerättiin FinnHEMS-tietokannassa 6.9.2017–6.3.2018 



Tulokset I
• 75 % ensihoitolääkäreistä vastasi, että he hoitavat 

usein potilaita hoivakodeissa ja hoitolaitoksissa 
• 18 % Pirkanmaalaisista sydämenpysähdyspotilaista 

oli hoivakodissa tai hoitolaitoksessa
• 11 % ensihoitolääkärintehtävistä ja 14 % 

ensihoitolääkärin konsultaatiopuheluista liittyi 
hoivakodissa tai hoitolaitoksessa oleviin potilaisiin



Sydämenpysähdyspotilaat 
Pirkanmaalla

c

All EMS dispatched OHCA patients in 
Pirkanmaa area during one year 

355

Resuscitation not attempted
13 (20%)

Admitted to university hospital 
8 (12%)

Survived to hospital discharge
4 (6.2%)

90-day survival
2 (3.1%)

Location in a health care facility or in a 
nursing home

65

Location at home, public place 
or transport

290

Resuscitation attempted
52 (80%)

c

ROSC
10 (15%)

Futility revealed during a 
resuscitation attempt 

18 (28%)

Full resuscitation attempt
24 (37%)

c
LOMT and transfer to 

palliative care 
2

• Post-hoc analyysissä 65 potilaasta 
19:ltä(29 %) löytyi vanha DNAR- päätös, ja 
heistä jopa 10:lle (53 %) aloitettiin elvytys

• Hoivakodissa elvytetyistä kukaan ei 
selvinnyt

• 90 päivän kohdalla vain kaksi potilasta oli 
elossa
• Molemmat alle 70-vuotiaita 
• Elvytettiin terveyskeskuksessa tai 

sairaalassa
• Neurologinen selviytyminen hyvää



Tulokset III: Hoidonrajaukset
• 85 % ensihoitolääkäreistä oli samaa mieltä siitä, että hoidonrajausten tekeminen 

tarvittaessa kuuluu myös ensihoitolääkärin työhön. 
• Toisaalta, 65 % ensihoitolääkäreistä oli eri mieltä seuraavan väitteen kanssa: 

”ensihoitolääkäreiden kuuluu ottaa potilaisiin, jotka ovat hoivakodissa tai
hoitolaitoksessa”

• Yleisin olemassa oleva hoidonrajaus oli ”ei elvytetä” ilman muita rajauksia
• Hoidonrajaus liittyi 5,7 %:iin (n=335/5895) ensihoitolääkärin tehtävistä ja 7,8 %:iin (n = 

478/6115) konsultaatiopuheluista

• Tiedot olemassa olevista hoidonrajauksista välittyvät huonosti ensihoidon henkilöstölle!



Tulokset IV uudet hoidonrajaukset
• Ensihoitolääkärit tekivät uuden hoidonrajauksen 2,9 %:ssa lääkärinyksikön tehtävistä ja 

vastaavasti 3,4 %:ssa konsultaatiopuheluissa
• 29 %:a rajauksista tehtiin hoivakoti- ja hoitolaitospotilaille, ja konsultaatiopuheluissa 

tehdyissä rajauksissa osuus oli jopa puolet
• Yleisimmin uudet hoidonrajaukset olivat elvytyksen lopettaminen, ”ei elvytetä”, ”ei 

tehohoitoa” ja/tai ”ei intubaatiota”
• Epäselvissä tilanteissa jatketaan usein ”täydellä hoidolla” ja arvioidaan kokonaistilannetta 

sairaalassa



Tulokset V
• 93 %:a ensihoitolääkäreistä kertoi kohtaavansa usein potilaita, joilla olisi jo pitänyt olla 

jokin hoidonrajaus tai ennakoiva elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma
• Havaintotutkimuksissa ensihoitolääkärit arvioivat, että potilaan kokonaistila olisi 

edellyttänyt aiempaa hoidonrajausta 49 %:ssa tilanteista, joissa he tekivät uuden 
rajauksen ensihoitotehtävällä (III), ja 67 %:ssa konsultaatiopuheluista, joiden aikana he 
rajasivat hoitoa (IV). 

• Ensihoitolääkärit raportoivat, etteivät tutkimusaikana kohdanneet yhtään elämän 
loppuvaiheen hoitosuunnitelmaa, joissa olisi ollut suunnitelmat perussairauden äkillisen 
pahenemisvaiheen varalle 



Pohdintaa

• Ensihoidon tehtävämäärät lisääntyvät
• Sydämenpysähdykset hoivakodeissa ovat yleisiä ja yleistyvät:

• Australialaisessa tutkimuksessa ensihoidon hoitamista sydämenpysähdyspotilaista 13% oli hoivakodissa 
(Andrew et al., 2018). 

• Tanskalaistutkimuksessa heidän osuus oli 17% vuonna 2014 (Pape et al., 2018) 

• Palliatiivisen kotisairaalan ja muiden(kin) akuuttipalvelujen kehittäminen
• Hoitosuunnitelmat ajan tasalle ja henkilökunnan saataville
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Advanced care planning ( ACP)
• Kansainvälisessä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa käytetyllä ACP

tarkoitetaan potilaan, hänen läheistensä ja terveydenhuollon
ammattilaisten välillä käytyjä keskusteluja potilaan toiveista ja tavoitteista
tulevaisuuden hoidon suhteen sekä näiden kirjaamista

• Käytännössä nämä keskustelut on kohdennettu pitkälle edennyttä
sairautta sairastaviin potilaisiin ja erityisesti niihin, joiden sairaus pahenee
toistuvasti ja jotka voivat menettää kykynsä kommunikoida.

• Muistisairailla keskusteluun kannustetaan jo sairauden varhaisessa
vaiheessa potilaan kognition vielä riittäessä hoitotahdon
muodostamiseen.

• Alun perin ACP-keskustelun tavoitteina ovat olleet kirjatut hoitotahdot,
hoidon rajaukset ja sijaispäättäjän määrittely. Sittemmin ACP on nähty
jatkuvana prosessina, joka käsittää hoidon tavoitteiden ja potilaan
toiveiden tarkentamista toistuvien keskustelujen ja hoitosuunnitelman
päivittämisen kautta

•



Ryhmätyö

• Mitä ajatuksia esitys herätti?
• Koska ennakoiva hoitosuunnitelma olisi hyvä

tehdä?
• Mitä asioita siinä pitäisi käsitellä?
• Kerro joku hyvä kokemus hoitoneuvottelusta

– Mikä teki siitä hyvän?
• Kerro joku haastava kokemus hoitoneuvottelusta?

– Miksi se oli haastava? Mitä olisi voitu tehdä toisin?



IADLCH ja ADLH
• IADLCH

Arkisuoriutuminen,
välinetoiminnot (oletettu
suoriutumiskyky)

• 0-6 0 = itsenäinen 3 =
paljon apua 6 =muiden
avun varassa

• 5 toimintoa: aterioiden
valmistus, kotitaloustyöt,
raha-asiat, lääkityksestä
huolehtiminen, ostokset

• ADLH Arkisuoriutuminen,
perustoiminnot,
hierakkinen

• 0-6 0 = itsenäinen tai vain
valmisteleva apu 6 =
täysin autettava kaikissa
tai jotakin toimintoa ei
ole tapahtunut lainkaan

• 4 toimintoa: liikkuminen
samassa kerroksessa,
syöminen, wc: käyttö,
hygienia (ei sisälly kylpy /
suihku)





0. Itsenäinen – Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta. 1. Apua vain valmisteluissa – Tavara tai apuväline annettu tai
asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana. 2. Seurantaa – Ohjausta/vihjeitä.  3. Tarvitsee
rajoitetusti apua – Raajojen ohjattua liikuttelua, fyysistä apua ilman painon kannattelua. 4. Tarvitsee runsaasti apua– Yhden hoitajan antama
painoa kannatteleva apua (sisältää raajojen nostamista). Asiakas teke e itse 50 % tai enemmän osatoiminnoista. 5. Tarvitsee suurimman
mahdollisen avun– Kahden tai useamman hoitajan antama painoa kannatteleva apu (sisältää raajojen nostamista) tai painoa kannatteleva apu
yli 50 %:ssa osatoiminnoista. 6. Täysin autettava – Muut suorittivat toiminnon kokonaan jokaisen toimintokerran aikana



0. Itsenäinen – Päätökset johdonmukaisia, järkeviä ja turvallisia. 1. Miltei itsenäinen – Ainoastaan uusissa
tilanteissa hieman vaikeuksia. 2. Hieman heikentynyt – Tietyissä toistuvissa tilanteissa päätökset puutteellisia
tai vaarallisia, jolloin tarvitsee vihjeitä/seurantaa. 3. puutteellista tai vaarallista, tarvitsee vihjeitä ja seurantaa
koko ajan. 4. Merkittävästi heikentynyt – Ei tee päätöksiä koskaan tai miltei koskaan. 5. Ei näytä olevan
tajuissaan/ on syvässä tajuttomuuden tilassa







Kotihoidon RAI-kriteerit (Tampere)
• RAI-toimintakykymittareista Maplen* lisäksi vähintään

kahden tulee täyttyä
• MapLe 3 eli kohtalainen palvelutarve (Palvelutarveluokka, 1-5)

ADLH 1 (arkisuoriutuminen, perustoiminnot ADLH, 0-6)
IADLCH 4 (arkisuoriutuminen, välinetoiminnot IADLCH, 0-6)
CPS 2 (kognitiomittari CPS, 0-6)

• Maple mittaritulos alle 3 vain perustelluista syistä, jotka kirjataan
asiakasohjaajan toimesta. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi; asiakkaan
turvallisuuden vaarantava sosiaalinen tai psyykkinen turvattomuus,
harhaisuus tai harhaluuloisuus tai muu sairaus, vaativa hoivan- ja
hoidontarve, johon vastaaminen on kotona tarkoituksen mukaisempaa
kuin terveyskeskuksessa.

* Method for Assigning Priority Levels. 1= vähinen - 5= erittäin suuri palveluntarve.
Mukana adl, CPS, käytös, ympäristö, lääkitys , haavaumat, laitoshoitoon joutumisen
uhka ym.

IADLCH5 toimintoa: aterioiden valmistus, kotitaloustyöt, raha-asiat, lääkityksestä
huolehtiminen, ostokset. 0 = itsenäinen, 3 = paljon apua
6 =muiden avun varassa



Palveluasumisen kriteerit

• RAI-toimintakykymittareista Maplen lisäksi vähintään
kahden tulee täyttyä.

• Maple 4 eli suuri palvelutarve (MapLe 1-5)
• Alle 4 vain poikkeustapauksissa, kuten asiakkaan

turvallisuuden vaarantava sosiaalinen tai psyykkinen
turvattomuus, harhaisuus tai harhaluuloisuus tai muu
sairaus, vaativa hoivan- ja hoidontarve, johon vastaaminen
on palveluasumisessa tarkoituksen mukaisempaa kuin
terveyskeskuksessa.

• ADLH 1 (Arkisuoriutuminen, perustoiminnot ADLH 0-6)
• IADLCH 5 (Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot IADLCH 0-6)
• CPS2 (Kognitiomittari CPS 0-6)

Asiakkaan palveluasumisen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytössä olevat RAI- toimintakykymittarin arvot ovat ohjeellisia.



Palveluasumisen kriteerit 2.
• Lisäksi voidaan huomioida:

DRS 3 (Masennuksen oiremittari DRS 0-14)
• DRSSR 4 (Itsearvioitu mieliala DRSSR 0-9)
• Mielialaa kuvaavat mittarit (DRS ja DRSSR)

huomioidaan, jos asiakkaan ongelma on
asuinolosuhteilla tai turvattomuuden ja yksinäisyyden
poistamisella korjattavissa. DRS arvo on edellyttää
kotihoidon iRAI HC kokonaisarvioinnin tekemistä.

• ABS 5 (Haastava käyttäytyminen ABS 0-12)
Haastavan käyttäytymisen oireet voivat häiritä muita
asukkaita, joten se on otettava huomioon
asumispalvelupaikkaa valittaessa.



Tehostetun palveluasumisen kriteerit

• RAI-toimintakykymittareista Maplen lisäksi vähintään kahden tulee
täyttyä.

• Maple 5 eli erittäin suuri palvelutarve
• ADLH 2 (Arkisuoriutuminen, perustoiminnot ADLH 0-6)
• IADLCH 6 (Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot IADLCH 0-6)
• CPS 3 (Kognitiomittari 0-6)
• Lisäksi voidaan huomioida:

Korkea DRS arvo, joka on asuinolosuhteilla / turvattomuuden ja
yksinäisyyden poistamisella korjattavissa.
Korkea ABS arvo, joka saattaa vaikuttaa asumispalvelupaikan
valintaan.
Muita toimintakykymittareita huomioidaan tarvittaessa, kuten
MMSE, CERAD, GDS, MNA



Sairaalapalveluiden integraatio
Työryhmän esitys

Sairaalapalveluiden työryhmä



Yliopistollisen sairaalan
johtaja

Johtajaylilääkäri*

Sairaalapalvelut

Toimialue:
Sisätaudit,

keuhko, iho,
allergia,

ikääntyneet

Toimialuejo
htaja

*sairaalapalveluiden johtajaylilääkäri toimii hyvinvointialueen lääketieteellisenä johtajana ja
vastaa lääketieteellisen johtoryhmän vetämisestä. Tähän johtoryhmään kuuluisivat  ainakin
lanupe-palvelulinjan ja ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ylilääkärit, avopalveluiden johtava
ylilääkäri, johtava ylihammaslääkäri ja ensihoidon ylilääkäri.

Toimialue:
Kirurgia,
syöpä ja

vatsasairau
det

Toimialuejo
htaja

Toimialue:
Lapset ja

naiset

Toimialuejo
htaja

Toimialue:
Aistit,

neuroalat
ja tules

Toimialuejo
htaja

Toimialue:
Psykiatria

Toimialuejo
htaja

Toimialue:
Akuuttihoit

o

Toimialuejo
htaja

Toimialue
:

Lähisaira
alat

Toimialuejo
htaja

Vastuualuetaso

Vastuuyksikkötaso
(osasto, poliklinikka)

Sydänsairaal
a

Fimlab

Coxa

Kuvantamisk
eskus-ja
apteekki

Hallinto

Luonnos
12.5.2022



Toimialue
Lähisairaalat

Tays hoitotyön alue ennallaan -
Organisoitumista arvioidaan 2023 aikana
Kotisairaalat yhdistetään HVA kattavaksi
yhdeksi kokonaisuudeksi
TAYS palliatiivinen keskus jatkaa
verkostomaisena osaamiskeskuksena HVA:lla
2023
Tays geriatrian konsultaatiopalvelut
integroituvat geriatrian poliklinikkaan

Lähipalvelusairaalat
Vastuualuejohtaja ja ylihoitaja

Kampussairaalat  ja
Kotisairaalapalvelut
Vastuualuejohtaja ja ylihoitaja

Vastuuyksikkötasot alueiden mukaisesti
(osastot, poliklinikka, kotisairaalatoiminta…)

Vastaava lääkäri
osastonhoitaja

Kotisairaalat

Eteläinen
lähipalvelualue

Läntinen
lähipalvelualue

Pohjoinen
lähipalvelualue

Potilashotelli

Eteläinen lähipalvelualue n.
155 ss

(Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen,
Lempäälä)

Läntinen lähipalvelualue n.
209 ss

(Ylöjärvi, Nokia, Hämeenkyrö,
Ikaalinen, Parkano, Kihniö,

Punkalaidun)
n. 447 ss

Pohjoinen lähipalvelualue
n. 100 ss

(Virrat- Ruovesi, Mänttä-
Vilppula, Juupajoki, Orivesi,

Pirkkala)

Geriatrian
poliklinikka

Geriatrian
konsultaatio-

toiminta
Tays

Yhteistyö
asiakasohjau
ksen kanssa

Ikäihmisten ja
vammaisten
palveluiden

lääkäripalvelu,
lääketieteellinen

johtaminen ja
24/7 lääketieteellinen

tuki Ikäihmisten ja
vammaisten
palveluihin

Polikliiniset ja asumisen
lääkäripalvelut

Vastuualuejohtaja ja ylihoitaja

Valkeakosken
kampussairaala

Sastamalan
kampussairaala

Hatanpään
kampussairaala



Pohjoinen ja
keskinen

Pirkanmaa
Ylilääkäri (0,5

HTV) ja
osastonhoitaja

Virrat- Ruovesi,
Mänttä-Vilppula ja

Juupajoki,

Orivesi, Tampere

Pirkkala

Ikäihmisten
ja

vammaisten
palveluiden
lääkäripalve

lu,
lääketieteell

inen
johtaminen

ja
24/7

lääketieteell
inen tuki

Ikäihmisten
ja

vammaisten
palveluihin

Polikliiniset ja asumisen lääkäripalvelut
Vastuualuejohtaja ja ylihoitaja

Eteläinen
Pirkanmaa

Ylilääkäri (0,3
HTV) ja

osastonhoitaja

Kangasala, Pälkäne
ja Kuhmoinen,

Lempäälä,
Vesilahti,

Valkeakoski,

Urjala, Akaa

Läntinen
Pirkanmaa

Ylilääkäri (0,3
HTV) ja

osastonhoitaja

Ylöjärvi,

Nokia,

Hämeenkyrö,
Ikaalinen, Parkano

ja Kihniö,

Punkalaidun ja
Sastamala

Geriatrian
konsultaatio-

toiminta

Ylilääkäri

Tays

Jokaisessa yksikössä nimetty vastuuhenkilö
Useassa eri yksikössä toimivan hlön kp määräytyy
pääasiallisen toimenkuvan mukaan

Geriatriset poliklinikat



Kohota@Hotke

Lääkepoikkeamat
22.9.2022 klo 13-15.00

Lääkepoikkeamat
22.9.2022 klo 13-15.00

tapaaminen

Hoitotyön asiantuntija Taina PekolaHoitotyön asiantuntija Taina Pekola

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Lääkepoikkeamat

23.9.2022 2

• Lääkkeisiin liittyvissä ilmoituksissa oli kasvua 20,6 % 
viime vuoteen asumispalveluissa

• antovirheitä eniten / Mistä johtuu ?

• Lääkkeitä jäänyt jakamatta/ antamatta



Lääkepoikkeamat

• paljon aiheuttanut asukkaille lieviä haittoja

• Vakavammat poikkeamat ilmoitetaan AVI: iin ja 
Valvontaan

23.9.2022 3



Miten korjataan ?

• Toimintatapojen muutos

• Lääkkeenjakotilanne rauhallinen

•Annosjakelu voi vähentää lääkevirheitä ( huom. 
kuitenkin lääkemuutokset )

23.9.2022 4



Miten toimitaan ?

• Yleisesti tapahtumia voidaan ehkäistä hiomalla 
prosesseja ja tarkentamalla perehdytystä

• Lääkepoikkeamien läpikäynti tärkeää ja 
toimintatapojen miettiminen

23.9.2022 5



Mikä lisää lääkepoikkeamien määrää?

• Hoitajien suuri vaihtuvuus

• Uusia ei ehditä perehdyttää lääkehoitoon

• Uusien vakituisten hoitajien lääkelupien suorittaminen vie aikaa

• Keikkalaisilla ei välttämättä lääkeluvat kunnossa

• Vakituiset hoitajat joutuvat vastaamaan esim. kahden ryhmäkodin 
lääkityksestä

23.9.2022 6



Raportoitavat asiat / Asumispalveluiden 
ostopalveluyksiköt

• Lääkepoikkeamaraportti ajalta 1.7. -31.12.2022 > viimeistään 
17.01.2023

• Sähköposti mihin raportit lähetetään ilmoitetaan 
myöhemmin

• Tietoja kannattaa koostaa reaaliaikaisesti, ettei käy työlääksi

23.9.2022 7



HOTKE seuraava tapaaminen

23.9.2022 8

• Alustava aikataulu HOTKE-tapaamiselle 08.11.2022 klo 13-15.00



Yhteistyökysely
20.9.-2.10. 2022

• Linkki kyselyyn lähetetty 
sairaanhoitajille / 
terveydenhoitajille ja lääkäreille 
sähköpostiin

23.9.2022 1

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



• Hotke 8.11.2022 klo 13-15.30

• Kohota 22.11.2022 klo 13-15.30

Seuraavat tapaamiset

23.9.2022 2



Kiitos

23.9.2022 9

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo


